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Nowym magnesem przyciągającym uwagę zarówno 
mieszkańców, jak i turystów krajowych i zagranicznych jest 
najnowszy pomysł Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

Klub Odkrywców Warszawy – bo o nim mowa – to rodzaj 
zaproszenia do poznawania i odkrywania miasta, a przy 

okazji do mądrej edukacji i zabawy. Jego materialną for-
mą jest książeczka służąca do kolekcjonowania pieczątek 
z odwiedzanych atrakcji.

Muzealna WarszaWa W pigułce
W książeczce znalazły się informacje o instytucjach kultu-

ry biorących udział w akcji oraz ciekawostki, które są tylko małą zapowiedzią 
tego, czego można dowiedzieć się, będąc już na miejscu. Na stronie www.
odkrywajwarszawe.pl/Klub_Odkrywcow_Warszawy zamieszczony jest także 
regulamin akcji.

Miejsc opisanych w książeczce i na stronie projektu jest 18 – wyróżnikiem ich 
wszystkich jest fakt, że są członkami WOT. Znajdziemy tu zatem: Zamek Kró-
lewski, POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie, Muzeum Narodowe, w Warszawie, Muzeum Powstania War-
szawskiego, Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Ła-
zienki Królewskie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Sztuki Współ-
czesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Polskiej Wódki, Centrum Nauki Kopernik, 
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Muzeum Domków Lalek, Gier 
i Zabawek, Muzeum Fabryki Norblina, Muzeum Świat Iluzji, Muzeum Życia  
w PRL i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

zabaWa dla Wszystkich
Odkrywcą Warszawy może zostać każdy. W Klubie Odkrywców Warszawy chce-
my widzieć młodzież, dzieci, dorosłych, emerytów, osoby z niepełnosprawno-
ściami, pary, singli, jednym słowem WSZYSTKICH. Jedyne czego potrzeba, to 
chęć odkrywania miasta!

Program Klubu Odkrywców Warszawy ma za zadanie pokazać to, co w hi-
storii i kulturze Polski i Warszawy najcenniejsze. Zbiory stołecznych muzeów 
oraz organizowane w nich wystawy czasowe pełnią jednak nie tylko funkcję 
edukacyjną, ale również inspirują, zachęcają do krytycznego myślenia, a także 
pozwalają na aktywny udział w bieżącym życiu kulturalnym europejskiej me-
tropolii, jaką jest Warszawa. 

Poza frajdą kolekcjonowania pieczątek w projekcie można zdobyć nagrody 
specjale i nagrody niespodzianki

Wydarzenia, koncerty, wycieczki tematyczne, atrakcje, nowe produkty inspirują do tworzenia tras, które na 
długo pozostaną w pamięci. Warszawa od lat znajduje się w czołówce najchętniej odwiedzanych miejsc 
w Polsce. Niepowtarzalna atmosfera, otwartość mieszkańców i ich inicjatywy czynią Warszawę miastem 
wyjątkowym. Miastem, które zdecydowanie warto odwiedzać i poznawać. Jego bogata oferta turystyczna 
i kulturalna przyciąga nie tylko licznych gości zagranicznych i krajowych, ale również szerokie grono warsza-
wiaków, którzy chętnie odwiedzają stołeczne muzea i instytucje kultury. 
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W y d a r z e n i a

co zatem trzeba zrobić, 
by zostać Odkrywcą Warszawy?

 zapoznać się z regulaminem projektu,
 kupić książeczkę,
 kolekcjonować pieczątki,
 dołączyć do grona 

    Odkrywców Warszawy!
 zbierać nagrody.

patronem medialnym 
projektu jest radio dla ciebie.
Biorąc udział w programie „Klub 
Odkrywców Warszawy”, uczest-
nicy mają możliwość dodatkowo 
wesprzeć Fundację ,,Daj Herba-
tę”, która od lat pomaga osobom  
w kryzysie bezdomności, ponieważ 
część dochodów ze sprzedaży ksią-
żeczki będzie przeznaczona właśnie 
na ten cel.

Warszawska Organizacja Turystycz-
na jest stowarzyszeniem publiczno-
-prywatnym powstałym z inicjatywy 
miasta. Zrzesza podmioty działające 
w szeroko pojętej branży turystycz-
nej w Warszawie (organizatorów 
turystyki, agencje eventowe, hotele, 
obiekty konferencyjne, instytucje kul-
tury, restauracje). Wspiera tworzenie 
i promocję produktów turystycznych 
i ofert z zakresu turystyki wypoczyn-
kowej (m.in. city break) i MICE. 

www.wot.waw.pl

ZwiedZać miasto można 
na wiele różnych sposobów 


